КУЛТУРНО – ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК
М. ДЕКЕМВРИ 2016 Г.
І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ
7 декември
17,30 ч. – площад „Кракра”
”Запалване светлините на Коледната елха” и „Коледна баница с
късмети” – общоградски празник с участието на АНПТ ”Граовска
младост” при ОК Дворец на културата
Организатор: Община Перник и ОК Дворец на културата
9 декември
17,00 ч. - Кооперативен пазар , Кметство "Изток"
"Да бъде светлина" - тържествено запалване светлините на коледната
елха
Организатор: Кметство „Изток“ и РМД - Мошино
19 декември
12,00 ч – Общински младежки дом, сладкарница
„Традиционни ястия, напитки и реквизит в българската кухня”- XII
изложба-конкурс, с участието на читалища от Област Перник
Организатор: НЧ “Съзнание -1922 г.” – Мошино
20 декември
12,00 ч.– площад „Кракра”
Откриване на Коледно-Новогодишен базар - фолклорна програма
Организатор: Община Перник и ОК Дворец на културата
21 декември
19,00 ч. – Дворец на културата, Второ фоайе
„Спортист на годината” - церемония по награждаване на десетте найдобри спортисти на Перник
Организатор: Община Перник и Общински младежки дом
23 декември
15,00 ч. - Център за отдих на открито
" Коледен благослов" - новогодишно тържество за жителите на кметство
"Изток"
Организатор: РМД - Мошино

31 декември
22,30 ч. – площад „Кракра”
„Честита 2017 година” – Новогодишен концерт
00,30 ч. -Център за отдих на открито , кв. Изток
"Да е мирна и честита" - Новогодишна програма за жителите на кметство
"Изток"
„ПРИКАЗНО ВЪЛШЕБСТВО“ - КОЛЕДНИ ДЕТСКИ ПРАЗНИЦИ
20 декември
09,00 ч.-10,30 ч. и 15,00 ч.-16,30 ч. – Галерия „Любен Гайдаров“, Дворец на
културата
„Коледна картичка за теб, картичка за мен“ – отворено ателие за
занимания по рисуване
10,30 ч. – Първо фоайе, Дворец на културата
„Музикални игри“: „Коледата в българската народна традиция“ –
изпълнения на Народния оркестър при ОК Дворец на културата с
ръководител Венцислав Андонов и анимация от актьорите на ОбДТ „Боян
Дановски“
15,00 ч.-17,00 ч. – Първо фоайе, Дворец на културата
„Коледа е!“ – магазинна програма на формациите на ЦПЛР - ОДК Перник
със сцена за таланти, творчески работилници, забавления и развлечения
Коледно-Новогодишен благотворителен базар
18,30 ч.- Театрален салон „Георги Русев“, Дворец на културата
Благотворителен концерт на ПМГ „Христо Смирненски“
21 декември
09,00 ч.-10,30 ч. и 15,00 ч.-16,30 ч. – Галерия „Любен Гайдаров“, Дворец на
културата
„Коледна картичка за теб, картичка за мен“ – отворено ателие за
занимания по рисуване
10,30 ч. – Първо фоайе, Дворец на културата
„Музикални игри“: „Карнавал на животните“ от Сен Санс изпълнения на Камерен оркестър „Орфей” при ОК Дворец на културата с
диригент Райчо Христов и анимация от актьорите на ОбДТ „Боян
Дановски“

11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“, Дворец на културата
„Приказка за калпаците“ – от Панчо Панчев, театрална постановка на
ОбДТ „Боян Дановски“
15,00 ч. - Театрален салон „Георги Русев“, Дворец на културата
„Вълшебна Коледа“ – спектакъл на формациите на ЦПЛР - ОДК Перник
17,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Коледен концерт на възпитаници на ОШИ при ОК Дворец на културата и
ДМШ по пиано при РМД – Мошино от класа на Сл. Вражалска
22 декември
09,00 ч.-10,30 ч. и 15,00 ч.-16,30 ч. – Галерия „Любен Гайдаров“, Дворец на
културата
„Коледна картичка за теб, картичка за мен“ – отворено ателие за
занимания по рисуване
10,30 ч. – Първо фоайе, Дворец на културата
„Музикални игри“: „Музикална Европа“ – изпълнения на Духовия
оркестър с диригент Трифон Трифонов и анимация от актьорите на ОбДТ
„Боян Дановски“
11,00 ч. – Театрален салон „Георги Русев“, Дворец на културата
„Кумба“ – забавна кинопрожекция
15,00 ч.-17,00 ч. – Първо фоайе, Дворец на културата
„Коледа е!“ – магазинна програма на формациите на ЦПЛР - ОДК Перник
със сцена за таланти, творчески работилници, забавления и развлечения
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Коледен концерт на възпитаниците на ОШИ при ОК Дворец на културата
ІІ. ГАЛЕРИИ
15 декември
17,30 ч. - Галерия “Кракра”, Галерия “Арт салон”
Традиционна Коледна изложба
29 декември
17,00 ч.- Общински младежки дом, Първо фоайе
Фото изложба
Организатор: Общински младежки дом

ІІІ. МУЗЕИ
3 декември
10,30 ч. – Регионален исторически музей
Семейна събота: „Въгленчета в огнището“ – зимен празничен календар
17 декември
10,30 ч. – Регионален исторически музей
Семейна събота: „Музейна работилница за суровачки“
21 декември
16,00 ч. – Регионален исторически музей
„Сътворена хубост“ – изложба на старинни ръкоделия и накити от
Пернишко
27 - 30 декември
10,30 ч. – Регионален исторически музей
„Ваканция в музея“ – зимен празничен календар
ИЗЛОЖБИ:
1 – 25 декември
9,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей
„Средновековния Перник и Кракра“ - съвместна изложба с НАИМ –
БАН
1 – 31 декември
9,00 – 17,00 ч. – Регионален исторически музей
„Въоръжение и снаряжение от фонда на РИМ – Перник“
„Дарове за боговете“ – находки от светилището в махала Арбанас, гр.
Радомир
ІV. ТЕАТЪР
1 декември
11,30 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
13,30 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Новите дрехи на краля“ - по приказки на Х. К. Андерсен
Постановка: Бисерка Колевска
Сценография: Свила Величкова

Участват: Димитър Живков, Михаил Сървански, Полин Лалова, Мартин
Каров, Пламен Величков и др.
Гостува Сатиричен театър „Ал. Константинов“ – София
5 декември
19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Смъртта на котката“ от Мартин Макдона
Постановка: Асен Блатечки
Участват: Явор Бахаров, Бойко Кръстанов,
Роберт Янакиев, Пламен Насиев, Александър Сано, Йосиф Шамли,
Дайана Михайлова, Ивайло Спасимиров
14 декември
19,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
„Църква за вълци“ от Петър Анастасов
Режисьор: Цвятко Стоилов
Участват: Ленко Гурков, Слава Георгиева, Петър Стойчев, Златина
Никифорова, Софроний Рацов, Силвия Чобанова/Нина Суванджиева,
Цвятко Стоилов, Явор Костов и Богомила Николова
Гостува Драматичен театър гр. Ловеч
V. БИБЛИОТЕКИ
22 декември
10,30 ч.- ДГ № 2 ”Родолюбче”
„Ой, Коледо!” – библиотекари и коледарчета от ОУ ”Св. Иван Рилски”
гостуват на децата от ДГ № 2 „Родолюбче” с Коледно-новогодишна
програма
Организатор: Регионална библиотека „Светослав Минков“ и ОУ”Св.Иван
Рилски”
23 декември
10,30 ч.- ДГ № 1 „Миньорче”.
„Ой, Коледо!” ” – библиотекари и коледарчета от ОУ ”Св. Иван Рилски”
гостуват на децата от ДГ № 1 „Миньорче” с Коледно-новогодишна
програма
Организатор: Регионална библиотека „Светослав Минков“ и ОУ”Св.Иван
Рилски”
VІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ
3 декември
11,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата

Концерт на ученици от НМУ ”Л. Пипков” в класа на Юлия Ангелова
Организатор: ОК Дворец на културата
16 декември
18,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата
„Фолклорът – настояще и бъдеще” – Коледен концерт на Народния
оркестър при ОК Дворец на културата, ръководител Венцислав Андонов;
Честване 60-годишнината на Иван Иванов - корепетитор в АНПТ
”Граовска младост”
17 декември
11,00 ч. – Дворец на културата, Второ фоайе
Коледно матине на хор „Родна песен“ при ЦПЛР- ОДК
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Коледен концерт на възпитаници на ОШИ при ОК Дворец на
културата от класа на В. Милотинова, А. Тодорова и Ю. Манолова
18 декември
11,00 ч. – Музикално фоайе, Дворец на културата
Коледно матине на Камерен оркестър „Орфей” при ОК Дворец на
културата, диригент Райчо Христов, с участието на ДВА "АГАПЕ"
Организатор: ОК Дворец на културата и НЧ “Миньор-2005 г.”
19,00 ч.- Общински младежки дом, голям салон
Коледен концерт на Хип-хоп група „Switch”
Организатор: Общински младежки дом
19 декември
17,00 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Коледен концерт на възпитаници на ОШИ при ОК Дворец на
културата от класа на Й. Козарева и Н. Станимирова
17, 00 ч. – Районен младежки дом - Мошино
Коледен карнавал на Спортен клуб "Едая"
18, 00 ч. - галерия "Марин Гогев" , кв. Изток
"Да подарим песен" - коледен концерт на ДВГ "Хвърчило" и детска
формация от Хип - Хоп " Da clique"
Организатор: РМД – Мошино

19,00 ч.- Общински младежки дом, голям салон
„Заедно на Коледа” – празничен концерт на художествените формации в
Общински младежки дом
22 декември
19,00 ч.- Общински младежки дом, голям салон
Коледен концерт на Танцова школа „Ситара денс”
Организатор: Общински младежки дом
19, 00 ч. - ЦПЛР - ОДК гр. Перник
"Не губи надежда! Повярвай в чудото на Коледа! - коледен концерт на
хип-хоп формация "Da clique" и ВФ "Синева
Организатор: РМД – Мошино
23 декември
18,00 ч.- Театрален салон „Георги Русев“
Концерт на Танцова формация „Майсторите на танца“
VII. ЧЕСТВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРНИ ВЕЧЕРИ И ГОДИШНИНИ
2 декември
17,30 ч. – Малък салон, Дворец на културата
Представяне на книгата на Сесилия Александрова ”Обещани деца”
Организатор: ОК Дворец на културата
VІІI. ШОУ-ПРОГРАМИ
15 декември
18,00 ч.- Общински младежки дом, сладкарница
„Мама, татко и аз +” - забавно състезателно шоу
Организатор: Общински младежки дом
IX. ЧИТАЛИЩА И ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ
1 декември
10,00 ч.- Арт център „Нови хоризонти”, Перник, ул.Радомир 1
„Живот или не - изборът е твой.”- Интернет - кампания за борба със
СПИН
Организатор: НЧ „Нови Хоризонти – 2009“
17,30 ч.- галерия „Марин Гогев”
Пленер „Съзнание”- изложба „В памет на Нено Тодоров”
Организатор: НЧ “Съзнание -1922 г.”

5 декември
11,00 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
„Варвара вари, Сава пече, Никола гости посреща“- беседа
13,00 ч. - галерия „Марин Гогев“- кв.Изток
„Сурвачката“ - изработване на сурвачки
Организатор: НЧ “Съзнание -1922 г.”
6 декември
13,15 ч. – ХІ ОУ „Елин Пелин”
Превенция на СПИН –презентация по повод Световния ден за борба със
СПИН
Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.”
14,00 ч. – НЧ “Христо Ботев-1940г.” с.Ярджиловци
Никулден - честване със самодейците и жените от клуб “Родолюбие”
7 декември
11,00 ч. – НЧ “Св. Паисий Хилендарски 1927 г.” с. Кралев дол
Никулден - празнична трапеза, типична за празника в с. Кралев дол
12 декември
11,00 ч.- галерия „Марин Гогев“ – кв. Изток
Изложба-базар на традиционни сурвачки и картички, Конкурс
за най-красива сурвачка
Организатор: НЧ “Съзнание -1922 г.”
12-16 декември
9,00 ч.-17,00 ч.- залата на Кметството
„От Игнажден до Божич“- Коледни занимания с децата от ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ и Детската градина - изработване на коледни венци,
сурвачки, играчки.
Организатор -НЧ „Пробуда-1922г.“ – с.Драгичево
13 декември
13,15 ч. - ХІ ОУ „Елин Пелин”
„Път без изход” - прожекция на филм и презентация за вредата
от злоупотребата с алкохол, демонстрация с „алкохолни” очила
Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.”
16,00 ч-– Арт център „Нови хоризонти” Перник, ул. „Радомир“ 1
„Снежинките - уникални шедьоври на природата” – аранжиране

на Коледното дърво.
Организатор: НЧ „Нови Хоризонти – 2009“
14 декември
14,00 ч. – Клуб на пенсионера
Коледно тържество с участието на ДВГ„Арлекино” от Х ОУ „Ал.
Константинов”
Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.”
10,00 ч.- галерия „Марин Гогев“ кв. Изток
Коледен турнир по шах
Организатор: НЧ “Съзнание -1922 г.”
15 декември
18,00 ч.- Дворец на културата, музикално фоайе
"Тишината на камбаните" - празничен концерт на ДВА "АГАПЕ"
Организатор:НЧ “Миньор-2005 г.”
14, 00 ч. – НЧ "7-ми септември-1961 г."
Ръкотворие - изложба на ръчни плетива и бродерии
16 декември
17, 30 ч.- галерия „Марин Гогев“ кв. Изток
„Честита Коледа!“ - обща изложба на пернишки художници
Организатор: НЧ “Съзнание -1922 г.”
17 декември
11,00 ч. – НЧ “Св. Паисий Хилендарски 1927 г.”с. Кралев дол
Детско Коледно парти
19,00 ч. - НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” с. Дивотино
„Концерт на поколенията“- концерт на художествените състави към
читалището
19 - 23 декември
9,00 ч. -17,00 ч.- залата на Кметството
„Коледа при баба“- Коледни занимания с деца, изработване на коледни
венци, сурвачки, играчки.
Организатор:НЧ „Пробуда-1922г.“ с. Драгичево и БГ “Травел” гр. София
20 декември
10,30 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода

Игнажден – пресъздаване на обичая съвместно с децата от ДГ № 2
„Родолюбче”
11,40 ч. – ХІ ОУ „Елин Пелин”
„Традиция и съвременност”- среща - разговор с етнолога Цветанка
Манова за Бъдни вечер и Коледа
Организатор : НЧ „Искра – 1960 г.”
17, 30 ч.- Минна дирекция
"Граовката - гиздава и пременена" - мобилна фотоизложба от проекта
"Перник в обектива на времето"
Организатор: НЧ “Миньор-2005 г.”
18,00 ч. – Минна дирекция
Празничен концерт на хор "Добри Христов", диригент Иванка Миланова
Организатор: НЧ “Миньор-2005 г.”
18,00 ч. – VIP Gallery, БК „Елена“
Изложба живопис на Румен Тошев, посветена на Рождество Христово
Организатор: НЧ „Нови Хоризонти – 2009“
21 декември
10,30 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
„Работилницата на Дядо Коледа” – изработване на сурвачки и коледни
играчки съвместно родители и деца
17,30 ч.- галерия „Марин Гогев“ кв. Изток
„ На хоро преди Коледа”: „Какво можем и какво научихме“ - с участието
на Танцова формация „По мошински” и Фолклорна формация
„Байрактаре” при НЧ “Съзнание -1922г.“
Организатор: НЧ “Съзнание -1922 г.”
22 декември
10,00 ч. – VIP Gallery Перник, БК „Елена“
„Ново поколение: истинската промяна започва отвътре навън” Дискусионна среща, споделяне на добри практики
Организатор: НЧ „Нови Хоризонти – 2009“
14,00 ч. – НЧ “Христо Ботев-1940г.” с.Ярджиловци
Коледно-новогодишно тържество-концерт
23 декември
10,30 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода

„ Дядо Коледа дойде при нас” –Коледно тържество за децата
11,00ч. – НЧ “Св. Паисий Хилендарски 1927 г.” с. Кралев дол
Празнична трапеза-изложба за Бъдни вечер
18,00 ч.- ЦПЛР -ОДК гр. Перник
Коледен концерт на детска танцова формация „Майсторите на танца”
Организатор: НЧ”Просвета-1909 г”гр. Батановци
27 декември
14, 00 ч.- НЧ "7-ми септември-1961 г."
Весела Коледа - коледно-новогодишно тържество
28 декември
11,00 ч. – НЧ “Св. Паисий Хилендарски 1927 г.” с. Кралев дол
“Читател на годината”- Тържествено връчване на Грамоти
29 декември
17,30 ч.- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв. Бела вода
Новогодишно веселие- празнична програма
18,00 ч.- галерия „Марин Гогев“ кв. Изток
„Бал на художника”-традиционна наздравица с песни и танци
Организатор: НЧ “Съзнание -1922 г.”
19,00 ч.- НЧ”Просвета-1909 г”гр. Батановци
Коледно- Новогодишен бал, с подкрепата на кметство Батановци
Х. ДРУГИ
6 декември
13,00 ч .– ПГОТ „Св. Иван Рилски“
Месец на кандидат - студента - среща на ученици с представители на
Югозападен университет - Благоевград
Организатор: Районен младежки дом - Мошино
12 декември
12,30 ч. – ПГТС „Арх. Й. Миланов“
Месец на кандидат - студента - среща на ученици с представители на
Национална спортна академия - София
Организатор: Районен младежки дом - Мошино
16 декември

12,30 ч. – ПГ по икономика
13,30 ч. – ГПЧЕ „С.Радев“
Месец на кандидат - студента - среща на ученици с представители на
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Организатор: Районен младежки дом - Мошино
21 декември
10,00 ч.- 15,00 ч.- Общински младежки дом, Първо фоайе
Коледен базар
Организатор: Център за Обществена подкрепа и Кризисен център за
деца в риск

